
 

INTÉZKEDÉSI TERV 

A 2020/2021. TANÉVBEN A SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

- Az intézmény épületében mindenre kiterjedő, alapos fertőtlenítő takarítás történik 

folyamatosan. 

- Közzétesszük az aktuális információkat a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel 

kapcsolatos kiemelt híreket, tájékoztatókat, feladatokat. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

- A Szárcsa Általános Iskola elvárási rendszerébe lefektette az iskolába érkezés, távozás, 

szüneti rend szabályait és ennek betartatását folyamatos ügyeleti renddel biztosítja. 

- Szülő nem léphet az iskolába, csak a kapuig kísérheti a gyermekét, és délután ott kell 

megvárnia. Az intézmény területét 3 utca felől közelíthetik meg tanítványaink: 

Hajnali ügyelet 6.30- 7.00 óra Szárcsa utca felőli főbejáraton; 

1. és 2. osztály reggel 7.00 órától a Szúnyog utca felőli kapun; 

3. és 4. osztály reggel 7.00 órától a Szárcsa utca felőli parkolórészből; 

5-8. osztály reggel 7.00 órától a Sáska utca felőli főkapun;  

- Hajnali ügyeletet a diákok csak indokolt esetben vegyék igénybe és elsősorban csak az 

alsó tagozatosok. Az iskolába való belépés 6.30-7.00 óra között a Szárcsa utca felőli 

főbejáraton kapucsengővel történik. A tanuló maszk viselésével és kézfertőtlenítés után léphet 

az épületbe. Az összevont hajnali ügyeletben (6.30-7.00 óra) a gyerekek számára a 

maszkviselés és a megfelelő távolságtartás kötelező. Az alsós diákok tanítójukkal reggel 7.00 

óra után a saját teremben, illetve a hozzá tartozó udvarrészben várakoznak. A felsős gyerekek 

7.00- 7.50 óráig, a számukra kijelölt „nagy udvaron” gyülekeznek az ügyeletes tanár 

jelenlétében. Azonban lehetőség szerint, legkorábban fél 8-tól érkezzenek a Sáska utcai 

kapun. A reggelire befizetett felsős diákok 7.30- és 7.45 óra között felügyelet mellett 

reggeliznek, majd visszamennek az udvarra. A felsősök ¾ 8 után is érkezhetnek, nem számít 
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késésnek a 8 órai érkezés sem, ha az indokolt volt. A felsősök ilyenkor azonnal a termükbe 

mennek. 

- Az iskolába érkezéskor az ajtóban a kézfertőtlenítő használata mindenki számára kötelező! 

- 1-4. osztályban 8.00 órától, a higiéniai szabályoknak megfelelően étkezés a saját 

osztályteremben; 

- Az óraközi szüneteket minden alsós osztály a számára kijelölt udvarrészen tölti, tanári 

felügyelet mellett; 

- A felső évfolyamon, minden osztálynak néhány óra kivételével a saját osztálytermében 

történik a tanítás. Innen csak a bontott csoportú órákra és egy- egy szakórára mennek el a 

tanulók.  

- Mindenki a saját osztályterméhez közeli mosdót, folyósó- és udvarrészt használhatja. 

- A felső évfolyamokon emeletenként két- két osztály van, az óraközi szünetekben 

emeletenként egy- egy osztály udvarra megy, míg egy- egy osztály szellőztetés mellett az 

osztálytermében tölti a szünetet, a következő szünetben cserélnek az osztályok. Minden 

emeleten egy- egy ügyeletes tanár van a szünetekben, valamint egy tanár ügyel az udvarra 

érkező diákokra.  

- Jó idő esetén a gyerekek az udvaron tartózkodnak, a szünetben a hetesek szellőztetnek. A 

szünetekben 3+1 ügyeletes tanár lesz.  

- A tanárok az órakezdésre érkeznek a tantermekbe. Lesznek olyan tanórák, melyek a 

szabadban kerülnek megtartásra. 

- Változtattunk a csengetési renden. A reggeli beszélgetőkör elmarad. Bevezetésre kerül a 

hibrid (tanórai és online oktatás) órarend. 

  8.00-  8.45  1.óra 

  9.00-  9.45 2.óra 

10.00-10.45 3.óra 

11.00-11.45 4.óra 

12.00-12.45 5.óra 

13.00-13.45 6.óra 

 

 - Minden osztályfőnök (és minden órát tartó tanár) a saját tantermének higiénés állapotáért 

felelős (hetesi rendszer, tisztaság, szellőztetés, uzsonna, tej-kifli, gyümölcs kezelése). 

- Az alsós évfolyamon tanuló diákok 14.00 órakor mehetnek haza, ha a szülő ezt meg tudja 

oldani és otthoni keretek között készíti el a házi feladatát; 



- Azok a kisdiákok, akik 14.00 óra után is az iskolába maradnak, helyben írják meg a leckét, 

16.00 órakor mennek haza, illetve 17.00 óráig, amennyiben szükséges, minden osztály 

tanítója a saját tanítványainak ügyeletet, biztosit. 

- A felső évfolyamos gyerekek a tanítás után mennek haza, ügyeletet délután a napköziben, 

tanulószobán biztosítunk. 

- Kérjük a szülőket, hogy az összevont délutáni ügyeletet (16-17 óráig) csak nagyon indokolt 

esetben vegyék igénybe! 

- A hazamenetel során az alsós diákok ugyanazon a bejáraton távoznak, mint reggel 

érkezésnél, a felsős diákok a Szárcsa utcai főbejáraton tudják elhagyni az épületet. 

- Kérjük, hogy hivatalos ügyeik személyes intézése esetén kérjenek telefonon időpontot.  

- Az intézménybe hivatali ügy miatt érkező felnőttek részére az intézmény elhagyásáig szájat 

és orrot eltakaró maszk viselése kötelező. 

- Az intézmény működtetésében csak egészséges, tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

- Az intézményi csoportosulások megelőzésére minden szükséges intézkedést megteszünk 

mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.  

- Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. 

- A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 

védőtávolság. Az ügyeleti rendünk lehetővé teszi, hogy az osztályok elkülönülve mozognak 

az épületben, így könnyen megoldható a 1.5 méteres távolság betartása. Az ebédeltetési 

rendszert is ennek megfelelően alakítottuk ki.  

- A felső évfolyamon, minden osztálynak néhány óra kivételével a saját osztálytermében 

történik a tanítás. Innen csak a bontott csoportú órákra és egy- egy szakórára mennek el a 

tanulók. Ezekben a tantermekben a felületfertőtlenítést minden szünetben elvégezzük, az 

osztálytermekben naponta történik fertőtlenítés. 

- A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad térben tartjuk. Az órák során 

mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Az órarend kialakításakor ügyeltünk 

arra, hogy ne érintkezzenek az osztályok egymással. 

- A megfelelő védőtávolság megtartása különösen fontos a mosdókban, az öltözőkben, ezért 

testnevelés órák előtti és utáni öltözést az alsó tagozatosok a tanteremben végzik. A higiéniai 

szabályokat (mosdó- és öltözőhasználat) szeptember elsején az osztályfőnöki órák keretein 

belül tájékoztatást kaptak a diákok.  A gyerekeket a két óránkénti kézmosásra, kérjük 

(természetesen a mosdóhasználat és étkezés során ettől függetlenül is) 



Az iskolába érkezéskor az ajtóban automata kézfertőtlenítő használata kötelező mindenki 

számára. Minden osztályban lesz kézfertőtlenítő, illetve a mosdókban szappan, papír kéztörlő. 

A bontott csoportok után a számítástechnika és egyéb termeket használatot követően egyből 

fertőtlenítjük. A mosdók óránként fertőtlenítésre kerülnek. 

Minden nap a tanítás végén a termekben fertőtlenítő takarítás van. 

-  A rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra: - az Operatív Törzs 

által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, - az alapvető egészségvédelmi 

intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, - a rendezvény kisebb létszámú 

rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása. Az iskolai szintű rendezvények 

a tanév folyamán felfüggesztésre kerültek. Az ünnepi megemlékezéseket osztálykeretben 

tartjuk meg. 

- A munkatervünket úgy alakítottuk, hogy a különböző utazásokat, kirándulásokat a lehetőség 

szerint tavaszi időszakra terveztük. 

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartunk. A szülői értekezletek megtartásának módja az osztályfőnök döntése. 

(személyes, online). Természetesen, ha az iskolában történik, a pandémiás szabályok 

betartását elvárjuk. Szülők csak telefonon előre egyeztetett esetben jöhetnek be az iskolába, 

természetesen az előírások betartásával. Az ebéd befizetésének időszakában a gazdasági 

irodát a Sáska utca felőli kapun közelítsék meg. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

- Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 

- Az intézmény álláspontja: Az a gyerek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség 

miatt otthonmaradt, a házi orvos, kezelőorvos igazolásával, korházi zárójelentéssel jöhet 

újra az intézménybe.  

Amennyiben ez nem megoldható a szülő felelőssége, hogy gyermekét 14 napig otthon 

tartsa és ezt követően szülői igazolással engedheti iskolába, kivételesen szülői igazolást 

2020. október 22-ig fogadunk el. Ez idő alatt a tanuló digitális oktatásban részesül, a 

szülő kötelessége, hogy felvegye az osztályfőnökkel a kapcsolatot. 

- Kérjük a szülőket, hogy amint gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, 

ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Ennek formája: a szülő email-



en és telefonon értesíti az osztályfőnököt a már megszokott kommunikációs csatornákon 

(messenger, e-mail, telefon), amikor a gyanú, vagy az igazolt fertőzés fennáll. Elérhetőségek: 

iskolai vonalas telefon: 061 2782374; iskolai mobiltelefonon: 0630 8321817. 

- Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítő használatával léphetnek be 

tanulóink az iskola területére. A gyerekeket a két óránkénti kézmosásra, kérjük (természetesen 

a mosdóhasználat és étkezés során ettől függetlenül is) Az iskolába érkezéskor az ajtóban 

automata kézfertőtlenítő használata kötelező mindenki számára. Minden osztályban 

kézfertőtlenítőt helyeztünk el, illetve a mosdókban szappan, papír kéztörlő. A mosdók 

óránként fertőtlenítésre kerülnek. Minden nap a tanítás végén a termekben fertőtlenítő 

takarítás van. 

- A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók már az első tanítási napon 

részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. 

- Minden diákunkat arra kérünk, hogy maszkban érkezzenek az iskolába. A folyosón, az 

aulában annak használata kötelező. A szabadban, illetve azokon a tanórákon, ahol a 

tanárok/tanítók erre lehetőséget adnak, a maszk levehető. 

- A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a 4 folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás 

során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a 

padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 

informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC 

lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítésére kerüljenek. 

- Ha a tanuló óra közben bármilyen okból elhagyja a termet, csak szájmaszkban mehet ki. 

Visszatéréskor a kézfertőtlenítés kötelező! 

- Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos/rendszeres szellőztetésre. A helyiségek ablakait – 

figyelembe véve az időjárást – lehetőség szerint nyitva tartjuk. 

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét 

ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges. 

- Az Iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell, melyről az intézmény technikai személyzete gondoskodik 



4. ÉTKEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

- Fokozott figyelmet fordítunk az ebédlő tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésre. 

- Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk az alapos szappanos kézmosásra és 

kézfertőtlenítésre. 

- Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredését elkerüljük. 

- Az osztályok megfelelő beosztásban bontott csoportokban étkeznek. Az egyik tanító az 

ebédeltetést végzi, míg ez idő alatt a másik kolléga felügyeletet biztosit az osztály másik 

felének, jó idő esetén a szabadban töltik a várakozási időt. A turnusváltás előtt az asztalok 

fertőtlenítése megtörténik. A gyerekek kizárólag kézfertőtlenítés után mehetnek be az 

ebédlőbe. Ennek ellenőrzése az ebédelést vezető tanár felelőssége. 

- 1-4. osztályos diákok 11.00-13.00 óra között, míg az 5-8. osztályos diákok 13.00- 14.30 óra 

között ebédelnek; 

- Az étkeztetést végző személyzet vírusölő kézfertőtlenítőt rendszeresen köteles használni. 

5. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

- Az iskolai szűrővizsgálatokat – amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának 

elrendelésére nem kerül sor – az óvintézkedések figyelembevételével elvégezzük. 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik, erről orvosi igazolással rendelkezik és azt bemutatja, hiányzását igazolt 

hiányzásnak tekintjük.  

- Igazolt hiányzásnak tekintjük, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt 

karantén időszakra. A karantén időszakban a tanuló – az otthon elhagyása nélkül – a 

pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az 

oktatásban. A tavaszi munkarend alapján kialakult szülői és tanulói felületen keresztül online 

oktatásban részesítjük a diákot.  

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

- Amennyiben egy gyermeknél/pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük az izolációs szobában (orvosi szoba), értesítjük a 

iskola-egészségügyi orvost, aki, az érvényes eljárásrend szerint meghatározza a további 

teendőket. Tanuló esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt, akinek a figyelmét felhívjuk a 

figyelmét arra, hogy meg kell keresnie telefonon a gyermek háziorvosát. 

- A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 



- A tanuló kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.  

- Krónikus betegséggel élő tanuló a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális 

eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, melynek alapján fogjuk 

megtenni a szükséges intézkedéseket. 

KOMMUNIKÁCIÓ 

- Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy csak hiteles forrásból tájékozódjanak. Az oktatással 

kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet követni. 

- Az intézményvezetősége a Kréta felületén vagy egyéb online módon (honlap, szülői 

csoportok) tájékoztatják a szülőket az aktuális feladatokról, hírekről. 

 

Kedves Szülők! 

A fentiek ismeretében számítunk Önökre. Intézményünk vezetése és valamennyi dolgozója 

arra törekszik, hogy biztosítsa az iskola zavartalan és biztonságos működését. Ebben kérem az 

együttműködésüket! 

 

 

  

http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/

